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

Протокол № 20/20.12.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Финален отчет на тригодишен проект с Чешката академия на

науките на тема „Философски основания на логиката” /2014 – 2016г./
Решение: НС приема окончателния отчет за работата по тригодишния проект с
Чешката академия на науките на тема „Философски основания на логиката”.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Отчет за втората година на тригодишен проект /2015 – 2017г./ с

Полската академия на науките на тема „Логическите парадокси – епистемични,
онотологични и лингвистични решения и интерпретации”.
Решение: НС приема отчета за втората година на тригодишния проект с Полската
академия на науките на тема „Логическите парадокси – епистемични,
онтологични и лингвистични решения и интерпретации”.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Отчет за втората година на проект по ЕБР с Института по

философия и социология на Полската академия на науките.
Решение: НС приема отчета за работата през втората година на проекта с
Полската академия на науките на тема „Социални реакции към българските и
полски мигранти във Великобритания след 2004г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Разглеждане на документи за признаване на придобита в

чужбина диплома за образователната и научна степен „доктор” от ас. Петя Иванова
Илиева-Тричкова.
Решение: На основание на Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН (гл. 4А), Решение на
Ръководството на БАН (писмо № 80-00-64/25.07.2011 г.) и на следните аргументи:
- темата на дисертацията на ас. Петя Иванова Илиева-Тричкова „В
търсене на социална справедливост: Актуални тенденции във висшето
образование и пазара на труда в България” е напълно в съответствие с
тематиката и научните приоритети на ИИОЗ и на БАН,
- Университетът „Адам Мицкиевич” в гр. Познан, Полша, в който е
защитена дисертацията, е сред най-престижните университети в Полша.
Той е включен в класацията на Times Higher Education World University
Rankings и е след първите 800 университети (801+) в класацията,
- ЦО при БАН е проверил документите на ас. Петя Иванова ИлиеваТричкова и е удостоверил тяхната редовност (писмо № 88 от 30.11.2016
г.),
Научният съвет на ИИОЗ открива процедура по признаване на дипломата за
образователната и научната степен „Доктор” на ас. Петя Иванова ИлиеваТричкова от Центъра за емпирични социални изследвания на ИИОЗ, издадена от
Университета „Адам Мицкиевич”, Познан и предлага на Директора на института,
проф. дсн Румяна Стоилова, да изпрати писмо, придружено от необходимите
документи, до Председателя на БАН, акад. Юлиан Ревалски, с което да го уведоми

за придобитата от Петя Иванова Илиева-Тричкова образователна и научна степен
„Доктор” с цел издаване на удостоверение за признаване в Република България на
тази образователна и научна степен.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Приемане на тема на дисертацията и индивидуалния план за работа

през първата година на редовен докторант Диана Стойкова.
Решение: НС приема за тема на дисертацията на Диана Стойкова „Емпатията към
филмовите персонажи в когнитивната филмова теория”.
НС приема индивидуалния план за работата през първата година на
докторантурата.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Приемане на годишния отчет на редовен докторант Радостина

Иванова Минина.
Решение: НС приема отчета за работата през първата година на докторант
Радостина Минина.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Приемане на годишния отчет на редовен докторант Лина

Георгиева.
Решение: НС приема отчета за работата през първата година на докторант Лина
Георгиева.
ПО ТОЧКА ОСМА: Предложение за избор на Научно жури по конкурс за „главен

асистент” по наукознание.
Решение: НС избира следните колеги за членове на Научното жури по конкурса за
„главен асистент” по наукознание:
Външни членове:
проф. д-р Костадин Костадинов – ИМех – БАН
доц. д-р Любомира Парижкова - УниБит
Резерви:
проф. д-р Витан Стефанов – СУ „Св. Кл. Охридски”
Вътрешни членове:
доц. д-р Георги Ангелов – ИИОЗ – БАН
доц. д-р Рая Стайкова – ИИОЗ – БАН
проф. дфн Веселин Петров – ИИОЗ – БАН
Резерви:
доц. д-р Енгелсина Тасева – ИИОЗ – БАН
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Отчисляване с право на защита на редовен докторант Ива

Куюмджиева.

Решение: НС отчислява с право на защита редовен докторант Ива Куюмджиева,
считано от 01.01.2017г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Избор на Научно жури за защита на дисертационен труд за

придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
Решение: НС избира следните колеги за членове на Научното жури за защита на
дисертационния труд на редовен докторант Ива Куюмджиева:
Външни членове:
проф. Боян Дуранков – УНСС
доц. Александър Маринов - СУ „Св. Кл. Охридски”
проф. Лазар Копринаров – ЮЗУ
Резерви:
проф. Желязко Стоянов – СУ „Св. Кл. Охридски”
Вътрешни членове:
проф. дсн Духомир Минев – ИИОЗ – БАН
проф. дфн Васил Проданов – ИИОЗ – БАН
Резерви:
доц. дфн Богдана Тодорова – ИИОЗ – БАН
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Предложение за еднократна стипендия в размер на 1000

лв. на Ива Куюмджиева.
Решение: НС не подкрепя предложението за еднократна стипендия на Ива
Куюмджиева.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Предложение за избор на Научно жури по конкурс за

„главен асистент” за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“.
Решение: НС утвърждава следните колеги за членове на Научното жури по
конкурса за „главен асистент” за нуждите на секция „Социални теории, стратегии
и прогнози“:
Външни членове:
проф. дфн Димитър Цацов – ВТУ
проф. д-р Тодор Тодоров - УАСГ
доц. д-р Митко Момов – ВТУ
Резерви:
проф. Христо Тодоров – НБУ
Вътрешни членове:
проф. дфн Иван Кацарски – ИИОЗ – БАН
проф. дфн Васил Проданов – ИИОЗ – БАН
Резерви:
доц. д–р Ивелина Иванова – ИИОЗ – БАН

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

„доцент” за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“.
Решение: НС утвърждава следните колеги за членове на Научното жури по
конкурса за „доцент” за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и
прогнози“:
Външни членове:
проф. Харалампи Панпуидис – СУ „Св. Кл. Охридски”
проф. Петър-Емил Митев – Институт „Иван Хаджийски”
доц. Емилия Минева – СУ „Св. Кл. Охридски”
доц. д-р Петя Пачкова – ЮЗУ
Резерви:
проф. дсн Максим Мизов – ЦИПИ
Вътрешни членове:
проф. дфн Иван Кацарски – ИИОЗ – БАН
проф. дфн Васил Проданов – ИИОЗ – БАН
доц. д-р Мария Желязкова – ИИОЗ – БАН
Резерви:
проф. дфн Нонка Богомилова – ИИОЗ – БАН
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Приемане на конспект по „философия на историята”.

Решение: НС утвърждава конспекта по философия на историята за изпит за
академичната длъжност „главен асистент” към секцията.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Разглеждане на отчета за дейността през третата година

на редовен докторант Ива Куюмджиева.
Решение: НС приема отчета за работата през третата година на редовен докторант
Ива Куюмджиева.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Разглеждане на отчета за дейността през втората година

на редовен докторант Вихра Павлова.
Решение: НС приема отчета за работата през втората година на редовен докторант
Вихра Павлова.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Разглеждане на отчета за дейността през първата

година на редовен докторант Силвия Пенчева.
Решение: НС приема отчета за работата през първата година на редовен
докторант Силвия Пенчева.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Обсъждане на предложенията на комисията за

критерии за постижения на Института.

Решение: НС приема следните основни критерии при формулиране на научнотеоретично постижение на Института:
„Първо, При определяне на предложенията за научно-теоретично
постижение на Института основен критерий е международна видимост на
постижението – публикация (публикации) в чужбина, особено в издание в импакт
фактор или импакт ранг (за статиите) или в престижно чуждестранно западно
издателство (за монографичен труд).
Второ, По отношение на предложенията за научно-приложно постижение на
Института комисията се обединява около основния критерий за разработка или
изследване (публикация), представляващо значим резултат, който се прилага в
друга научна област или в практическата сфера и чиято реализация ще доведе до
положителни резултати при решаване на значим социален проблем.
Трето, Ако в резултат от прилагането на така формулираните критерии се
оформят няколко предложения от еднакъв ранг, те се класират по допълнителни
критерии, един от които е проблематиката, както и авторът/авторите да не са
били определени като постижение през последните 5 години от комисия, излъчена
специално за тази цел от НС, която ще формулира и допълнителните критерии
според конкретния случай”.
Решението да бъде изпратено до всички секции на Института.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Избор на Научно жури по конкурс за „доцент” за

нуждите на секция „Онтология, епистемология, философия на науките”.
Решение: НС утвърждава за членове на Научното жури по конкурса за „доцент” за
нуждите на секция „Онтология, епистемология, философия на науките” следните
колеги:
Външни членове:
проф. дфн Димитър Цацов – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”
проф. дфн Валентин Канавров – ЮЗУ „Н. Рилски”
доц. Веселин Дафов – СУ „Св. Кл. Охридски”
Резерви:
проф. дфн Александър Андонов – СУ „Св. Кл. Охридски”
Вътрешни членове:
проф. дфн Нина Димитрова – ИИОЗ – БАН
проф. дфн Анани Стойнев – ИИОЗ – БАН
доц. д-р Асен Димитров – ИИОЗ – БАН
доц. д-р Ивайло Димитров – ИИОЗ – БАН
Резерви:
Чл. кор. Ангел Стефанов – ИИОЗ – БАН
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Разглеждане на отчетите за работа през третата година и през

цялата докторантура на редовен докторант Цвета Рачева.
Решение: НС приема отчета за работата през третата година, както и отчета за
целия период на докторантура на редовен докторант Цвета Рачева.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Отчисляване с право на защита на редовен

докторант Цвета Рачева.
Решение: НС отчислява с право на защита редовен докторант Цвета Рачева,
считано от 01.01.2017г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА: Публикуване на текст на докторска дисертация на

гл. ас. д-р Екатерина Маркова в електронното издателство ОМДА.
Решение: НС одобрява публикуването в електронното издателство ОМДА на
труда на гл. ас. д-р Екатерина Маркова.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА: Предложение за Научно жури по конкурс за

„професор” за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и
иновации”.
Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурса за „професор” по
наукознание за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и
иновации” следните колеги:
Външни членове:
чл. кор. Илза Константинова Пъжева – ИБФБМИ – БАН
проф. дхн Борислав Тошев – СУ „Св. Кл. Охридски”
проф. д-р Кристина Иванова Върбанова-Денчева – УНИБИТ
доц. д-рДоминика Асенова-Янева
Резерви:
доц. д-р Никола Казански – ЦБ – БАН
Вътрешни членове:
чл. кор. Ангел Стефанов Стефанов – ИИОЗ – БАН
проф. дфн Ерика Георгиева Лазарова – ИИОЗ – БАН
проф. дсн Кръстина Георгиева Петкова – ИИОЗ – БАН
Резерви:
проф. дсн Пепка Бояджиева – ИИОЗ – БАН
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА: Предложение за състав на Научно жури за

провеждане на два конкурса за „главен асистент” за нуждите на ЦЕСИ .
Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурсите за „главен
асистент” за нуждите на ЦЕСИ следните колеги:
Външни членове:
доц. д-р Андрей Нончев – УНСС
доц. д-р Екатерина Тошева – УНСС
Резерви:
доц. д-р Александър Стоянов – УНСС
Вътрешни членове:
проф. дсн Светлана Съйкова – ИИОЗ – БАН

проф. дсн Емилия Ченгелова – ИИОЗ – БАН
проф. дсн Валентина Златанова – ИИОЗ – БАН
Резерви:
проф. дсн Анна Мантарова – ИИОЗ – БАН
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА: Промяна на срочния трудов договор в безсрочен на

гл. ас. д-р Галин Пенев.
Решение: НС предлага на Директора на Института да трансформира срочния
трудов договор на гл. ас. Галин Пенев в безсрочен, считано от 01.01.2017г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА: Избор на Научно жури по конкурс за „доцент” за

нуждите на секция „Етически изследвания”.
Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурса за „доцент” за
нуждите на секция „Етически изследвания” следните колеги:
Външни членове:
проф. д-р Вихрен Бузов – ВТУ
проф. д-р Витан Стефанов – СУ „Св. Кл. Охридски”
доц. д-р Анна Бешкова – СУ „Св. Кл. Охридски”
Резерви:
проф. д-р Силвия Минева – СУ „Св. Кл. Охридски”
Вътрешни членове:
проф. дфн Ерика Лазарова – ИИОЗ – БАН
проф. дсн Анна Мантарова – ИИОЗ – БАН
доц. дсн Людмила Иванчева – ИИОЗ – БАН
доц. д-р Асен Димитров – ИИОЗ – БАН
Резерви:
доц. д-р Борис Грозданов – ИИОЗ – БАН
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА: Разглеждане на отчета за работата през първата

година на редовен докторант Любомир Сирков.
Решение: НС приема отчета за работата през първата година на редовен
докторант Любомир Сирков.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА: Избор на Научно жури по конкурс за „главен

асистент” за нуждите на секция „Антропологически изследвания”.
Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурса за „главен
асистент” за нуждите на секция „Антропологически изследвания” следните
колеги:
Външни членове:
проф. дфн Валери Динев – СУ „Св. Кл. Охридски”

доц. д-р Майя Георгиева – ЮЗУ „Неофит Рилски”
Резерви:
проф. д-р Лазар Копринаров – ЮЗУ „Неофит Рилски”
Вътрешни членове:
проф. дфн Нонка Богомилова – ИИОЗ – БАН
доц. д-р Владимир Стойчев – ИИОЗ – БАН
доц. д-р Валери Личев – ИИОЗ – БАН
Резерви:
проф. дфн Нина Димитрова – ИИОЗ – БАН
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА: Зачисляване на Христина Николова Петрова като

редовен докторант към секция „Религия, вярвания, светоглед”.
Решение: НС зачислява за редовен докторант към секция „Религия, вярвания,
светоглед” Христина Петрова, считано от 01.01.2017г., и определя за научен
ръководител на докторантката проф. дфн Стефан Пенов.
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА: Избор на Научно жури по конкурс за „главен асистент” за

нуждите на секция „Религия, вярвания, светоглед”.
Решение: НС избира следните колеги за членове на Научното жури по конкурса за
„главен асистент” за нуждите на секция „Религия, вярвания, светоглед”:
Външни членове:
проф. д-р Александър Гънгов – СУ „Св. Кл. Охридски”
проф. дфн Петко Ганчев – МВБУ
Резерви:
проф. д-р Цветан Минков – СУ „Св. Кл. Охридски”
Вътрешни членове:
проф. дфн Стефан Пенов – ИИОЗ – БАН
доц. д-р Борислав Нинов – ИИОЗ – БАН
доц. д-р Николай Михайлов – ИИОЗ – БАН
Резерви:
Доц. д-р Емилия Петрова – ИИОЗ – БАН
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА: Добавка към правилата на НС в частта им за

работата на научните журита.
Решение: Към правилата на НС в частта им за работа на научните журита по
провеждане на конкурси и защити на дисертации чл. 4.2.7, ал. (4) се добавя
следната фраза „на следващия работен ден след провеждането на първото
заседание на журито”.
Аналогична фраза се добавя и към чл. 4.3.7, ал. (1) и чл. 4.3.12, ал. (1).

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА: Партньорство в проектно предложение по ОП

„Наука и образование за интелигентен растеж”.
Решение: НС подкрепя включването на ИИОЗ в консорциума „Център за
компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните
индустрии (ИНКРЕА)” с цел подготовка на проектно предложение по Процедура
BG05М2ОР001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност” на
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА: Годишен отчет на ИИОЗ.

Доц. Албена Накова информира колегите
подготовката на Годишния отчет на института.

за

допусканите

грешки

при

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

