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РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 
от заседанието му, проведено  на 28 октомври 2022 г. 

 
 
 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Музиканти   
просветители в следосвобожденската епоха (Байданов, Махан) на 
проф. д-р Росица Драганова от сектор Музика 
 

2. НС реши: Одобрява тема Първите речници за музика, издадени в 
България до 30-те години на XX век: специфика, образователен 
контекст, влияния за нов планов проект на проф. д-р Росица 
Драганова от сектор Музика. Срок 3 години, от 28.10.2022 до 
28.10.2025 г.  
 

3. НС реши: Избира д-р Петър Денчев на академичната длъжност 
главен асистент по специалността Театрознание и театрално 
изкуство, 8.4. 
 

4. НС реши: Избира гл. ас. д-р Катерина Гаджева на академичната 
длъжност доцент по специалността Изкуствознание и 
изобразителни изкуства, 8.1. 

 
5. НС реши: Удължава трудовия договор на проф. д. н. Кристина 

Япова с една година 
 

6. НС реши: Класира гл. ас. д-р Дарина Бойкина с проект Златарското 
изкуство в България през Възраждането (съгласно извори и 
документи от българските архивохранилища) за участие по 
Националната програма на БАН Млади учени и постдокторанти–2, 
модул Млади учени, I етап, 2022 – 2023 г., 18 месеца, с допълнително 
месечно възнаграждение 800 лв. с включени средства за осигуровки 
за сметка на работодателя  
 

7. НС реши: Приема  преминаването на проф. д. н. Милена Божикова в 
състава на ИГ Музикален театър 
 

8. НС реши: Приема информацията от проф. д. н. Милена Божикова за 
получено финансиране по програмата за учени и изследователи на 
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Комисията  Фулбрайт в Университета на Рочестър, САЩ за срок от 
5 месеца, от 01.03.2023 до 31.07.2023 г.  
 

9. НС реши: Одобрява предложените промени в Правилника на 
Националния научен център за опазване на културно наследство 
 

10. НС реши: Одобрява регистрацията на Института за изследване на 
изкуствата като доставчик на информация в Българския портал за 
отворена наука към НАЦИД. Качването на публикации от учените да 
бъде съобразено с изискванията на съответното издание и със Закона 
за авторското право и сродните му права 
 

11. НС реши:  Възстановява докторантските права на Биляна Петрова от 
сектор Театър от 01.11.2022 г. след прекъсване за една година по 
семейни причини 
 

12. НС реши: Одобрява конспекта за втори докторантски минимум на 
Калина Томова, редовна докторантка към сектор Музика 

 
13. НС реши: Одобрява конспекта за втори докторантски минимум на 

Тереза Бачева, редовна докторантка към сектор Изобразителни 
изкуства 


