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РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 27 май 2016 година 

 

 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Социална адекватност на 

архитектурните обекти: методика за анализ и оценка на доц. д-р арх. 

Веселина Пеневска от сектор Архитектура 

2. НС реши: Възлага на членовете на сектор Архитектура до следващото 

заседание да се съберат и да обсъдят заявката на доц. д-р арх. Веселина 

Пеневска за нов планов проект 

3. НС реши: Приема тема Пропагандата в българското игрално кино (1948-

1989). Институции и механизми за първи планов проект на гл. ас. д-р 

Деян Статулов от сектор Екранни изкуства. Срок 2 години, от 01.04.2016 

до 01.04.2018 г. 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Стенописите на 

Боянската църква на доц. д-р Бисерка Пенкова от сектор Изобразителни 

изкуства 

2. НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Бисерка Пенкова работата й 

по проекта Пътищата на балканските зографи и поствизантийското 

художествено наследство в България (дог. № ДФНИ К 02/8) да бъде 

включена в научния план на института. Срок две години, от 27.05.2016 до 

27.05.2018 г. 

3. НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Бисерка Пенкова плановата 

тема Българо-сръбски връзки през втората половина на ХV – началото на 

ХVI век: династията на Бранковичите и православното изкуство в 

България от периода на гл. ас. д-р Цвета Кунева, която е член на 

колектива на проекта, да бъде замразена за срок от две години, от 

27.05.2016 до 27.05.2018 г. 

4. НС реши: Приема тема Европейски хореографи, ориентирани към танц 

терапията и приложението ѝ рлез ХХ и ХХI век за дисертационен труд на 

Илиана Саласар, редовна докторантка към сектор Музика 

5. НС реши: Приема отчетите на ръководителите на включените в научния 

план на института международни проекти: по спогодбата между БАН и 

МАНУ Културна интеграция и устойчивост на Балканите, проф. д. изк. 

Милена Божикова; Изкуството на ХVIII и XIX в. Дебърска и Самоковска 

художествени школи, чл.-кор. проф. Иванка Гергова; От паганизъм към 

християнство – ритуал и изкуство (балканските провинции през III – VI 

в.), доц. д-р Ива Досева, както и проекта по ЕБР на БАН с РАН 

Художествени взаимодействия между българските и румънските земи 

(XV – XX в.), проф. д-р Ингеборг Братоева 
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6. НС реши: Избира д-р арх. Илияна Овчарова на академичната длъжност 

главен асистент по Реутилизация и ревитализация на промишлени 

предприятия и райони 

7. НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на 

образователната и научна степен доктор на Анета Трифонова, редовна 

докторантка към сектор Архитектура, в състав: 

чл. -кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, ЛТУ 

проф. д-р. арх. Борислав Борисов, ВСУ 

доц. д-р арх. Ирина Файтонджиева, ИИИзк 

доц. д-р арх. Мария Давчева, ИИИзк 

проф. д-р арх. Младен Мирянов, УАСГ 

проф.д-р арх. Константин Бояджиев, НБУ, резервен член 

проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк, резервен член 

 

8. НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на 

образователната и научна степен доктор на Радосвета Кирова, редовна 

докторантка към сектор Архитектура, в състав: 

доц. д-р арх. Валентина Върбанова, ВСУ  

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, УАСГ  

проф. д.а.н. арх. Маргарита Харбова 

проф. д-р арх. Николай Тулешков, ИИИзк 

доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк 

проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк, резервен член 

проф. арх. Христо Генчев, резервен член  

 

9. НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на 

образователната и научна степен доктор на Станимир Трифонов, задочен 

докторант към сектор Екранни изкуства, в състав: 

проф. дфн Анчо Калоянов, ВТУ 

проф. д-р Ингеборг Братоева, ИИИзк 

доц. Костадин Бонев, ЮЗУ 

проф. д-р Надежда Маринчевска, ИИИзк 

доц. д-р Невелина Попова, НБУ 

проф. д. изк. Камелия Николова, ИИИзк, резервен член 

доц. Правда Кирова, НБУ, резервен член 

 

10. НС реши: Удовлетворява молбата на Адриана Сърбова, редовна 

докторантка към сектор Архитектура, за промяна на заглавието на 

дисертационния й труд от Динамика на проявления на архитектурните 

архетипове от тракийските култови сгради на Антични култови сгради 

и техни съвременни архитектурни аналози 

11. НС реши: Не обявява конкурс за заемане на академичната длъжност 

главен асистент за нуждите на ИГ Музикална съвременност 



 
НС на ИИИзк, V-то заседание от 27.05.2016 година 

ИС  3 

 

12. НС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен 

асистент за нуждите на Националния исторически музей 

13. НС реши: Връщане на дисертационен труд за доработка или преработка, 

препоръчано от сектора / ИГ, да се внася за одобрение в  НС 

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

организиране през 2017 г. на международна научна конференция с над 50 

участници  

15. НС реши: Одобрява кандидатстване за финансиране на конференцията от ФНИ 

като Изкуствоведски четения`2017, с двата модула 

16. НС реши: Приема за сведение молбата на доц. д-р арх. Веселина Пеневска 

за излизането й от състава на сектор Архитектура 

17. НС реши: Членовете на сектор Архитектура до 17.06.2016 г. да 

преосмислят отношенията си и при положение, че един от тях излиза от 

състава им, а на друг предстои в скоро време пенсиониране, да имат визия 

за съществуването си като сектор  

18. НС рещи: Удовлетворява молбата на доц. д-р арх. Веселина Пеневска 

завършеният й планов проект Социална адекватност на архитектурните 

обекти: методика за анализ и оценка да бъде издаден като монография без 

финансов ангажимент от ИИИзк 

19. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Николай Йорданов ИИИзк 

без финансов ангажимент да бъде съиздател на монографията му Театърът 

в България 1989 – 2015 

20. НС реши: Актуализира цените за провеждане на платени конкурси в 

ИИИзк:  

За заемане на академичната длъжност главен асистент в 

размер на три МРЗ 

За заемане на академичната длъжност доцент в размер на 

седем МРЗ 
За заемане на академичната длъжност професор в размер 

на осем МРЗ 

 

21. НС реши: Одобрява конспект за изпит за заемане на а.д. главен асистент по 

Етномузикология 

22. НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на Зорница 

Манова, редовна докторантка към сектор Музика 

 
 


