ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН
РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ (НС),

Протокол № 15/11.10.2016 г.

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Информация за състоянието на сградата на бул. „Патриарх

Евтимий” 6 и осигурияването на научно-изследователската работа на колегията.
Решение: След 1 месец НС отново да обсъди ситуацията със сградата на ИИОЗ на
бул. „Патриарх Евтимий” 6.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Предложение относно допълнителните месечни възнаграждения за

научни степени и изборни длъжности.
Решение: НС удължава срока на валидност на решението на НС, Протокол 4, т. 10
от 15.03.2016г. с още 3 месеца.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Добавка в правилата на НС в частта им за прием на докторанти.

Решение: НС одобрява следната добавка към чл. 5.5 в Правилата на НС на ИИОЗ
в частта им за прием на докторанти:
„(2) При зачисляването си редовните докторанти подписват декларация, с която
декларират, че към датата на подписване на договора им като докторанти нямат
сключен трудов договор на пълен работен ден и не са получавали държавна
стипендия за предишна докторантура. Зачисляването не може да се извърши без
подписването на такава декларация.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Промени в правилата на НС в частта им за участие на

хабилитирани учени в научноизследователската дейност на ИИОЗ след навършване на
възрастта за пенсиониране.
Решение: НС прави следните промени в Правилата на НС в частта им за участие
на хабилитираните учени в научноизследователска дейност на ИИОЗ след
навършване на възрастта за пенсиониране:
1. Чл. 6.1, ал. 3 се променя както следва:
„Научният съвет на Института взема решение за утвърждаване на
едногодишния срок за продължаване на трудовия договор с тайно гласуване с
мнозинство повече от половината от редуцирания си списъчен състав”.
2. Към чл. 6.2 да се добави следната нова алинея:
„(2) Предложението по т.1 може да се прави от Директора, членове на Научния
съвет, секциите и проблемните групи, като решението се взема от НС с тайно
гласуване и мнозинство повече от половината от редуцирания му списъчен
състав”
3. Чл. 6.3, ал. 1 да стане:
„При тайно гласуване в Научния съвет по горните два члена от настоящия
правилник лицата, за които се прави предложението и които са членове на
Научния съвет, не участват в гласуването, а се редуцират от списъчния
състав”.

ПО ТОЧКА ПЕТА: Добавка в правилата на НС във връзка с подаването на възражения

по отношение на решения на НС.
Решение: Към настоящия член 2.5 от правилата на НС се добавя нова алинея със
следното съдържание:
„(6) Възражение по взето решение на НС се подава в писмен вид със съответна
мотивация в отдел „Човешки ресурси” на ИИОЗ, адресирано до Директора на
Института, в срок от 10 работни дни от вземането на оспорваното решение.
Възражението се разглежда от НС на първото предстоящо заседание на НС след
подаването на възражението. Решението на НС по възражението е окончателно”.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Проект за електронно списание по етика.

Решение: НС взема решение за създаването на електронно списание „Етически
изследвания” на ИИОЗ и обявява конкурс за главен редактор със срок 1 месец.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Избор на завеждащ секция.

Решение: НС избира доц. д-р Ивайло Димитров за завеждащ секция „Онтология,
епистемология и философия на науката”.
ПО ТОЧКА ОСМА: Приемане на окончателен отчет на проект по ЕБР с Валония

/Белгия/.
Решение: НС приема окончателния отчет на проекта по ЕБР с Валония /Белгия/
на тема „Взаемодействието на онтологията и епистемологията във философията
на математиката през ХХI век”.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Предложение за нов проект по ЕБР.

Решение: НС одобрява предложението за нов 3-годишен проект на тема
„Съвременни философско методологически рамки на теорията на образованието”
по ЕБР с Валония /Белгия/.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Промяна в състава на редколегията.

Решение: НС включва в състава на редколегията на списание Balkan Journal of
Philosophy проф. Михаела Поп.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Предложение за включване на нов модул в общия проект

на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”.
Решение: НС включва в проекта са секция „Знание и реалност: модели,
методологии и евристики” нов модул на тема „Условия за епистемичната
обоснованост одвъд структурата на традиционните модели” на гл. ас. Анна
Иванова от Великотърновския университет.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Предложение ИИОЗ да стане член на Мрежата на

докторантските
училища,
създадена
от
Международната
асоциация
на
френскиговорещите социолози в сътрудничество с Университетската агенция на
франкофонията.
Решение: НС взема решение ИИОЗ да кандидатства за член на Мрежата на
докторантските училища, създадена от Международната асоциация на

френскиговорещите социолози в сътрудничество с Университетската агенция на
франкофонията, от 2017г.
Председател на НС: ………………………
(проф. д.с.н. П. Бояджиева)
Протоколчик: ……………………….
(Л. Илиева)

