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

Протокол № 17/22.12.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Гласуване на добавките за научни степени за 2016 г..

Решение: НС одобрява запазването на добавките за научните степени „доктор” и
„доктор на науките” в размера им за 2015 г. за срок от 3 /три/ месеца, считано от
01.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Удължаване на срока за изпълнение на планов проект на тема

„Политически и етнически влияния върху националното съзнание на българското
етническо мнозинство” (юли 2014г. – декември 2015г.) от научен колектив с
ръководител гл. ас. д-р Светлана Стаменова и гл. ас. д-р Боян Ерменов.
Решение: НС удължава срока за изпълнение на плановия проект на тема
„Политически и етнически влияния върху националното съзнание на българското
етническо мнозинство” от научен колектив с ръководител гл. ас. д-р Светлана
Стаменова и гл. ас. д-р Боян Ерменов с 1 /една/ година и половина – до юли 2017 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Отчисляване с право на защита на редовен докторант Николай

Михайлов, поради изтичане срока на докторантура.
Решение: НС отчислява с право на защита редовен докторант Николай Михайлов,
считано от 01.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Обсъждане и приемане на темата на дисертацията и

индивидуалния план за обучение на редовен докторант Радостина Минина.
Решение: НС утвърждава за тема на дисертационния труд на Радостина Минина
„Когнитивна интеграция и разширено познание”.
НС одобрява индивидуалния план за работа през първата година на
редовен докторант Радостина Минина.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Включване в научно-изследователския план на ИИОЗ на

тригодишен колективен проект на тема „Знаци и значения в теоретична интерпретация
и прагматичната комуникация” с ръководител доц. Асен Димитров.
Решение: НС включва в научно-изследователския план на ИИОЗ колективен
проект на тема „Знаци и значения в теоретична интерпретация и прагматичната
комуникация” с ръководител доц. Асен Димитров със срок 01.01.2016 г. –
31.12.2018 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Зачисляване на нови докторанти.

Решение: 1. НС зачислява за задочен докторант в секция „Социален контрол,
отклонения и конфликти” Борислав Антонов с научен ръководител проф. дсн
Анна Мантарова, считано от 01.01.2016 г.
2. НС зачислява за редовен докторант Теодора Цветкова към секция
„Общество на знанието: наука, образование и иновации” с научен ръководител
доц. дсн Людмила Иванчева, считано от 01.01.2016 г.
3. НС зачислява за редовен докторант Любомир Сирков към секция
„Логически системи и модели” с научен ръководител проф. дфн Мартин Табаков,
считано от 01.01.2016 г.
4. НС зачислява за редовен докторант Лина Георгиева към секция
„Знание и реалност: модели, методологии и евристики” с научен ръководител
проф. дфн Веселин Петров, считано от 01.01.2016 г.
5. НС зачислява Гергана Тодорова като редовен докторант към секция
„История на философските и научните идеи” с научен ръководител доц. д-р
Татяна Батулева, считано от 01.01.2016 г.
6. НС зачислява като редовен докторант Силвия Пенчева към секция
„Социални теории, стратегии и прогнози” с научен ръководител проф. дфн Иван
Кацарски, считано от 01.01.2016 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Утвърждаване на дата за защита на дисертационния труд на

редовен докторант Теодора Велкова.
Решение: НС утвърждава за дата за защита на дисертационния труд на редовен
докторант Теодора Велкова 15.02.2016г. /понеделник/ от 14:30 часа в заседателната
зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий” 6.
ПО ТОЧКА ОСМА: Предложение за избор на Научно жури по конкурс за академичната

длъжност „професор”.
Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурс за академичната
длъжност „професор” за нуждите на секция „Религия, вярвания, светоглед”
следните колеги:
Външни членове:
Проф. дфн, дпн Петко Ганчев – МВБУ – София/Ботевград
Проф. д-р Антони Хубанчев – СУ, Богословски факултет
Проф. д-р Александър Гънгов – СУ, Философски факултет
Проф. дфн Сергей Герджиков – СУ, Философски факултет
Проф. дфн Русен Русенов – СУ, Философски Факултет
Резерви:
Доц. д-р Златко Стоянов – СУ
Вътрешни членове:

Проф. дфн Иванка Райнова – ИИОЗ – БАН
Доц. д-р Татяна Батулева – ИИОЗ – БАН
Резерви:
Доц. д-р Емилия Петрова – ИИОЗ – БАН

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Предложение за избор на Научно жури по конкурс за

академичната длъжност „доцент”.
Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурс за академичната
длъжност „доцент” за нуждите на секция „Знание и реалност: модели,
методологии и евристики” следните колеги:
Външни членове:
Проф. дфн Пламен Макариев – СУ „Св. Климент Охридски”
Проф. дкн Иван Еленков – СУ „Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Христо Тодоров – Нов Български университет
Проф. дин Александър Костов – Институт за исторически изследвания – БАН
Резерви:
Проф. дфн Димитър Цацов – Великотърновски университет
Вътрешни членове:
Проф. дфн Веселин Петров – ИИОЗ
Проф. дфн Иванка Райнова – ИИОЗ
Доц. д-р Татяна Батулева – ИИОЗ
Резерви:
Доц. д-р Борислав Градинаров – ИИОЗ

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Предложение за избор на Асоцииран член към ИИОЗ.

Решение: НС отлага избора на Асоцииран член на ИИОЗ за следващото заседание,
поради технически причини.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Отчет на списание Balkan Journal of Philosophy.

Решение: НС приема отчета на списание Balkan Journal of Philosophy по Договор
БНП 04 / 51 от 12.12.2014 г. с Фонд „Научни изследвания”.

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Утвърждаване на конспект за докторантски минимум по

етносоциология.
Решение: НС одобрява конспекта за докторантски минимум по етносоциология.

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Избор на комисия за актуализиране на „Правилата за

кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по международни финансиращи
програми и/или проекти с външни възложители”.
Решение: НС избира комисия за актуализиране на „Правилата за кандидатстване,
изпълнение и отчитане на проекти по международни финансиращи програми
и/или проекти с външни възложители” в състав: проф. дфн Веселин Петров, доц.
д-р Мария Желязкова, гл. ас. д-р Екатерина Маркова.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Отчет на списание „Философски алтернативи” за

2015 г.
Решение: НС приема отчета на списание „Философски алтернативи” по Договор
ДНП 04 / 45 / 12.12.2014 г. с Фонд „Научни изследвания”.

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Отчет на списание „Социологически проблеми” за 2015 г.

Решение: НС приема отчета на списание „Социологически проблеми” по Договор
ДНП 04 / 72 / 12.12.2014 г. с Фонд „Научни изследвания”.

Председател на НС: ………………………
(проф. д.с.н. П. Бояджиева)
Протоколчик: ……………………….
(Л. Илиева)

