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

Протокол № 1/19.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Гласуване на допълнително възнаграждение за изборни длъжности

за 2016 г.
Решение: НС приема предложението на ръководството на Института за
допълнителни възнаграждения за срок от 3 /три/ месеца, считано от 01.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Удължаване на трудовото правоотношение на проф. дфн Иванка

Стъпова с 1 (една) година
Решение: НС удължава трудовото правоотношение на проф. дфн Иванка Стъпова
с 1 /една/ година, считано от 4 март 2016 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на отчет за първата година и план за втората година на

редовен докторант Петя Климентова.
Решение: НС приема отчета за първата година на редовен докторант Петя
Климентова и одобрява индивидуалния план за втората година на
докторантурата.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Приемане на отчет за втората година и план за третата година

на редовен докторант Лъчезар Няголов.
Решение: НС приема отчета за втората година на редовен докторант Лъчезар
Няголов и одобрява индивидуалния план за третата година на докторантурата.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Избор на Научно жури по конкурс за „главен асистент” за нуждите

на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”.
Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурс за „главен
асистент” за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и
иновации” следните колеги:
Вътрешни членове:
Проф. дсн Кръстина Петкова – ИИОЗ
Доц. д-р Рая Стайкова-Александрова – ИИОЗ
Доц. д-р Алексей Пампоров – ИИОЗ
Резерва:
Доц. д-р Мария Желязкова – ИИОЗ
Външни членове:
Проф. дсн Начко Радев – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Доц. д-р Саша Тодорова – УНСС
Резерва:
Проф. дсн Теменуга Ракаджийска – УНСС

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Избор на Научно жури по конкурс за „главен асистент” за

нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”.
Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурс за „главен
асистент” за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и
иновации” следните колеги:
Вътрешни членове:
Проф. дсн Кръстина Петкова – ИИОЗ
Доц. д-р Рая Стайкова-Александрова – ИИОЗ
Доц. д-р Иван Чалъков – ИИОЗ
Резерва:
Доц. д-р Георги Ангелов – ИИОЗ
Външни членове:
Проф. дсн Георги Димитров – СУ „Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Иво Христов – ПУ „Паисий Хилендарски”
Резерва:
Доц. д-р Андрей Нончев – УНСС
ПО ТОЧКА СЕДМА: Приемане на конспект по конкурс за „главен асистент” за нуждите

на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”.
Решение: НС утвърждава конспекта по конкурса за „главен асистент” за нуждите
на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”.
ПО ТОЧКА ОСМА: Обсъждане и включване в плана за научноизследователската

работа на Института индивидуален проект на тема „Технология за формиране и
стимулиране на иновативното мислене” с изпълнител проф. дсн Светлана Съйкова.
Решение: НС включва в научноизследователския план на ИИОЗ индивидуален
проект на тема „Технология за формиране и стимулиране на иновативното
мислене” с изпълнител проф. дсн Светлана Съйкова, със срок 01.02.2016г. –
31.07.2018г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Избор на Научно жури по конкурс за „главен асистент” за

нуждите на секция „Публични политики и социални промени”.
Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурс за „главен
асистент” за нуждите на секция „Публични политики и социални промени”
следните колеги:
Вътрешни членове:
Доц. д-р Божидар Ивков – ИИОЗ
Доц. д-р Мария Желязкова – ИИОЗ
Проф. дсн Духомир Минев – ИИОЗ
Резерва:

Проф. дсн Карамфил Манолов – ИИОЗ
Външни членове:
Проф. д-р Александър Николов – СУ „Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Саша Тодорова – УНСС
Резерва:
Доц. д-р Мария Стоянова – УНСС
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Приемане на конспект

по конкурс за „главен асистент” за
нуждите на секция „Публични политики и социални промени”.
Решение: НС одобрява конспекта по конкурса за „главен асистент” за нуждите на
секция „Публични политики и социални промени”.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Избиране на гл. ас. д-р Стефан Ивелинов Димитров за

асоцииран член на ИИОЗ – БАН.
Решение: НС избира за Асоцииран член на ИИОЗ главен асистент д-р Стефан
Ивелинов Димитров.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Отчет на тригодишен планов проект на тема „Модели,

методологии и евристики в съвременния философски дискурс (2012 - 2015)” на секция
„Знание и реалност: модели, методологии и евристики”.
Решение: НС приема отчета на тригодишния планов проект на тема „Модели,
методологии и евристики в съвременния философски дискурс (2012 - 2015)” на
секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Отчет на индивидуален изследователски проект на доц. д-

р Валери Личев на тема „Интертекстуалност и интердисциплинарност
методологически проблеми при интерпретацията на хиперкодирани текстове”.

–

Решение: НС приема отчета на индивидуалния изследователски проект на доц. д-р
Валери Личев на тема „Интертекстуалност и интердисциплинарност –
методологически проблеми при интерпретацията на хиперкодирани текстове”.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Обсъждане на колективен планов проект на тема

„Конституиране на европейска публична сфера – проблемът за другостта” с
ръководител доц. д-р Валери Личев (2012-2015).
Решение: НС приема отчета на колективния изследователски проект на тема
„Конституиране на европейска публична сфера – проблемът за другостта” с
ръководител доц. д-р Валери Личев.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Предложение за лекционни курсове към Докторантското

училище на Центъра за обучение на БАН.

Решение: НС одобрява предложените лекционни курсове към Докторантското
училище на Центъра за обучение на БАН на тема „Философия на изкуствения
интелект” и „Приложна процесуална онтология” с лектор проф дфн Веселин
Петров.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Предложение за лекционен курс „Социалните

емпирични изследвания” за докторанти в Центъра за обучение при БАН.
Решение: НС одобрява предложения курс „Социални емпирични изследвания” за
докторанти към Докторантското училище на Центъра за обучение на БАН с
лектори проф. дсн. Светлана Съйкова и проф. дсн Емилия Ченгелова.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Избор на Научно жури по конкурс за „главен

асистент” за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности”.
Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурс за „главен
асистент” за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности” следните колеги:
Вътрешни членове:
Проф. дфн Иванка Стъпова – ИИОЗ
Проф. дфн Нонка Богомилова – ИИОЗ
Доц. д-р Татяна Батулева – ИИОЗ
Резерва:
Доц. д-р Николай Михайлов – ИИОЗ
Външни членове:
Доц. д-р Искра Цонева – СУ „Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Огнян Касабов – СУ „Св. Климент Охридски”
Резерва:
Проф. дфн Димитър Зашев – СУ „Св. Климент Охридски”
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Избор на Научно жури по конкурс за „главен асистент”

за нуждите на секция „Етически изследвания”.
Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурс за „главен
асистент” за нуждите на секция „Етически изследвания” следните колеги:
Вътрешни членове:
Доц. д-р Емилия Маринова – ИИОЗ
Проф. дфн Ерика Лазарова – ИИОЗ
Доц. д-р Станка Христова – ИИОЗ
Резерва:
Доц. д-р Татяна Батулева – ИИОЗ
Външни членове:
Проф. д-р Валентина Драмалиева – УНСС
Проф. д-р Даниела Сотирова – ТУ

Резерва:
Проф. дсн Максим Мизов – НПИ и ЦИПИ
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Приемане на актуализирано Допълнение към

Правилата на БАН за работа по чуждестранни и външни договори.
Решение: НС приема актуализираното Допълнение към Правилата на БАН за
работа по чуждестранни и външни договори.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Предложение за най-добро научно теоретично и приложно

постижение на Института за 2015 г.
Решение: На базата на резултатите от тайния вот на членовете на НС относно
подадените заявки от секциите е формулирано предложение за най-добро научнотеоретично и приложно постижение на Института за 2015 г., което ще бъде
гласувано в ОС на ИИОЗ.

Зам. Председател на НС: ………………………
(проф. д.с.н. В. Златанова)
Протоколчик: ……………………….
(Л. Илиева)

