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РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 
от заседанието му на 30 юли 2021 г. 

 
 

1. НС реши: Избира научно жури по процедурата за защита на 
дисертационния труд на арх. Нона Цекова, отчислена с право на 
защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства, в 
състав: 

чл. - кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, ЛТУ 
проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк 
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк 
проф. д-р арх.  Орлин Давчев, УАСГ 
доц. д-р арх. Стефан  Аспарухов, УАСГ   
проф. д-р Милена Георгиева, ИИИзк, резервен член 
доц д-р арх. Пламен Петров, ВСУ Черноризец Храбър, резервен член 

 
2. НС реши: Избира научно жури по процедурата за защита на 

дисертационния труд на Петър Денчев, отчислен с право на защита 
редовен докторант към сектор Театър, в състав: 

доц. д-р Асен Терзиев, НАТФИЗ 
проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ 
доц. д-р Венелин Шурелов, НХА 
проф. д. изк. Николай Йорданов, ИИИзк 
доц. д-р Румяна Николова, ИИИзк 
доц. д-р Анна Топалджикова, НАТФИЗ, резервен член 
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк, резервен член 

 
3. НС реши: Променя чл. 9, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 
длъжности в Института за изследване на изкуствата, БАН така: 

Чл. 9. (Изм. 30.07.2021 г.) (1) Академичната длъжност асистент в 
Института за изследване на изкуствата, БАН се заема след провеждане 
на конкурсна процедура и положително решение на НС на срочен 
трудов договор.  
(2) Решението на НС за откриване на процедура за заемане на 
длъжността асистент се взема по мотивирано предложение на 
директора на ИИИзк и се публикува на интернет страницата на 
Института в срок до 7 (седем) работни дни от приемането му. Срокът 
за подаване на документи е един месец от датата на публикуването. 
(3) Кандидатите подават мотивирано заявление, автобиография, 
диплома за о.к.с. магистър по специалността, по която е обявена 
процедурата, диплома за о.н.с. доктор, ако кандидатът има такава, 
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медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за 
стаж по специалността, ако има такъв, списък на публикациите. 
(4) До три дни след изтичане на срока за подаване на документи 
Постоянната комисия по редовността на документите в ИИИзк 
проверява подадените документи за съответствие с изискванията в 
обявлението, за което съставя протокол. Недопуснатите до участие в 
процедурата кандидати се уведомяват писмено в тридневен срок от 
изготвяне на протокола на ПК, като се посочват мотивите за отказа. В 
срок до 3 (три) работни дни от датата на съобщението недопуснатите 
кандидати могат да направят писмено възражение пред директора, 
който се произнася до 3 (три) работни дни от получаването му. 
Решението на директора е окончателно. 
(5) Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и 
мястото на провеждане на събеседването.  
(6) Комисия от 3 (трима) хабилитирани лица по специалността на 
процедурата, одобрена от Научния съвет, провежда събеседване 
с кандидатите в срок до 1 (една) работна седмица след изтичане на 
срока за подаване на възражения и/ или след произнасянето на 
директора по подадените такива.  
(7) Комисията класира кандидатите и обявява резултатите в тяхно 
присъствие. В тридневен срок протоколът за проведеното събеседване 
се внася в Научния съвет. 
(8) НС утвърждава класирането не по-късно от две работни седмици 
след получаване на протокола за проведеното събеседване. 
(9) С решението на Научния съвет се определя срокът на трудовия 
договор, който не може да бъде по-дълъг от 4 (четири) години.  
(10) Извън условията по ал. 1 – 9, на академичната длъжност асистент 
може да бъде назначен докторант, отчислен с право на защита, но 
незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд. 
Назначаването се извършва от директора след решение на Научния 
съвет, на трудов договор за срок не по-дълъг от 2 (две) години. 
(11) След изтичане на срока по ал. 9 и ал. 10 нов трудов договор със 
същото лице за заемане на академичната длъжност асистент не може 
да се сключва. 

 
4. НС реши: Въвежда следните критерии за издаване на защитени 

дисертациионни трудове в серията De Artibus Theses Juvenium: 
Заявленията за издаване на дисертационни трудове да се подават до 
ръководителите на сектори не по-рано от една година след 
официалната защита; 
Предложенията към Научния съвет за издаване на дисертационни 
трудове на изявени докторанти да се подават от ръководителите на 
сектори след положително решение на сектора; 
С предимство да се ползват докторанти, отчислени с право на защита с 
необходимия брой и повече кредити за допускане до предварителна 
защита и такива, стимулирани по ПМС 177/07.08.2012 г. за успешна 
вътрешна защита в рамките на трите години на обучение и ПМС 



 
НС на ИИИзк,VII-мо заседание от 30.07.2021 г. 

      /ИС   3 
 

130/06.06.2008 г. за проведена успешна публична защита в срок до 1 
(една) година след отчисляването им; 
Максималният брой книги от поредицата De Artibus Theses Juvenium, 
които Центърът за информационна, издателска и проектна дейност на 
ИИИзк-БАН може да издаде за една календарна година е до четири (по 
една за всеки сектор), т. е. всеки сектор да може да внася в Научния 
съвет само по едно предложение за година; 
Авторът да осигурява финансирането на изданието и предварително се 
съгласява с одобрените от НС формат, вид хартия, мека корица и 
оформление на корицата и на книжното тяло от поредицата De Artibus 
Theses Juvenium; 
Авторът осигурява 10 (десет) броя от тиража на дисертацията си за 
нуждите на ИИИзк-БАН и сам отговаря за съхранението и 
разпространението на останалите екземпляри от тиража. 
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