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Днес, 12.07.2021 г., ФС на ФИИ  се проведе  онлайн заседание  от 13.00 часа 
при следния дневен ред: 

1. Докторантски въпроси. 

Присъстват: проф. Св. Бенчев, проф. Б.Бояджиев, проф. В. Паунов, проф. 
Г.Янков, проф. д-р Д.Христова, проф. д-р Кр. Борисова, проф. д-р Н. 
Младенов, проф. д.изк. Св.Стефанов, доц.д-р Б.Доневска, доц. 
Д.Колибаров, доц. д-р  Здр. Василева, доц. д-р Й.Йотов,  доц. д-р Р. 
Далкалъчева, доц. д-р Р. Панкова, доц. Цв. Христов, ас. Л.Драганов, М. 
Стоева.  
Гости: доц. П.Добрев. 
Отсъстват: проф. Д.Минчева, проф. Л.Каралеев, проф. д.изк. П.Цанев, 
проф. Ст.Памукчиев, ст.пр. Страхил Ненов, ас. д-р В.Колев, А.Лазарков - 
Еразъм,  М. Вацова – Еразъм,М. Миладинова.   
Заседанието бе водено от доц. д-р Регина Далкалъчева – Зам.- Декан на 
ФИИ. Секретари – Зл.Боджова, Н. Илиева.  
 
По т. 1 от дневния ред: 
 
Катедра „Живопис“ 
Доц. д-р Здравка Василева информира, че на свое заседание катедрения 
съвет е предлага  за научно жури  за процедурата по защита  докторантския 
труд на ас. Живка Маринова. Тема: "ТРАДИЦИИ, ПРИЕМСТВЕНОСТ И 
СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ В АТЕЛИЕТАТА ПО ЖИВОПИС В НАЦИОНАЛНАТА 
ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ" , с научен ръководител доц. д-р Бойка 
Доневска. 
Вътрешни членове: проф. д. изк. Свилен Стефанов, проф. Божидар 
Бояджиев и резерва - проф. д-р Кирил Божков. 



Външни членове: доц. д-р Калина Христова – НБУ, доц. д-р Александър 
Гьошев – АМТИ, Пловдив, проф. д-р Бисера Вълева – СУ и резерва  доц. Ана 
Цоловска –СУ. 
ФС на ФИИ единодушно прие състава на научното жури  за публичната 
защита на докторантката ас. ЖИВКА МАРИНОВА, с научен ръководител 
доц. д-р Бойка Доневска, катедра „Живопис“.  
 
Катедра „Стенопис“ 
Доц. Пенчо Добрев представи решенията на катедрата относно:  
 
За публичната защита на ас. Любомил Драганов на тема на дисертацията 
„Монументалистът Димо Заимов", с научен ръководител проф. д.изк. 
Свилен Стефанов катедрата предлага за научно жури в състав:  
 
Вътрешни:  
Проф. д-р Олег Гочев; 
Проф. д-р Боян Добрев; 
Резерва: Доц. д-р Бойка Доневска; 
 
Външни: 
Проф. д-р Антоанета Анчева; 
Проф. д-р Бисера Вълева; 
Проф. д-р Борис Сергинов; 
Резерва: Проф. д-р Владимир Аврамов. 

 

ФС на ФИИ единодушно прие състава на научното жури  за публичната 
защита на докторанта ас. ЛЮБОМИЛ ДРАГАНОВ, с научен ръководител 
проф. д.изк. Свилен Стефанов, катедра „Стенопис“.  
 

Катедрата е провела процедура по вътрешно катедрена защита за 
присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Стилян Йотов 
за дисертационен труд със заглавие „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА ВРЪЗКА МЕЖДУ СОЦИАЛНАТА И АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА СЪС 
СРЕДСТВАТА НА СТЕНОПИСТА“ с научен ръководител проф. д-р Олег Гочев. 
След прецизиране в някои части и изчистване на некоректните заемки, 
трудът може да  бъде представен за защита. Предлагат докторантът да 
бъде отчислен с право на защита с условието да направи окончателна 
доработка, съобразена с изказаните мнения и препоръки. 
ФС на ФИИ с единодушно реши да бъде отчислен с право на защита 
докторанта СТИЛИЯН ЙОТОВ, тема на дисертацията „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ СОЦИАЛНАТА И АРХИТЕКТУРНАТА 



СРЕДА СЪС СРЕДСТВАТА НА СТЕНОПИСТА“ с научен ръководител проф. д-
р Олег Гочев, катедра „Стенопис“.  
 
Катедра „Графика” 

Проф. д-р Десислава Христова информира, че катедрата е  
Обсъждила предложението за допълване и конкретизиране на заглавието 
на дисертационното изследване на редовната докторантка в катедрата 
Дарена Георгиева. Научен ръководител е доц. д-р Йохан Йотов. 
С частичната промяна и допълнение в заглавието на изследването се цели 
конретизиране на предмета, географията и времевия отрязък. 
Първоначалната идея и основите в разработката остават непроменени. 
 Членовете на катедрата са единодушни предлага следната промяна на 
заглавието: 
Социално ангажираната изящна графика в контекста на развитието 
на средствата и жанровете в Западното изкуство от началото на 
90-те години на XX век до наши дни. 
/ Изследване на конкретни примери от творчеството на автори от 
Западна Европа, САЩ и Латинска Америка./. 
 По представения проблем се изказаха проф. Св.Бенчев, доц. д-р Р. 
Далкалъчева, проф. д.изк Свилен Стефанов, доц. д-р Б.Доневска, проф. д-р 
Д.Христова и се оформи мнението, че докторантката и нейният научен 
ръководител трябва да направят консултация с проф. д.изк. Свилен 
Стефанов и след това да се представи отново за приемане от ФС. 
Заседанието завърши в 14.00 часа. 
 
 
 
 
СЕКРЕТАР:     ЗАМ.- ДЕКАН НА ФИИ: 
/Зл. Боджова/    /доц. д-р Регина Далкалъчева/ 


