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

Протокол № 4/15.03.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Избор на главен асистент за нуждите на секция „Култура,

естетика, ценности”.
Решение: НС избира Силвия Емилова Борисова – Спасова за главен асистент към
секция „Култура, естетика, ценности“.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Приемане на темата на дисертационния труд и индивидуалния

план за обучение на редовен докторант Лина Георгиева.
Решение: НС одобрява темата на дисертационния труд на редовен докторант Лина
Георгиева „Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения
интелект”.
НС одобрява индивидуалния план за работа през първата година на
редовен докторант Лина Георгиева.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Утвърждаване на темата на дисертационния труд на редовен

докторант Любомир Сирков.
Решение: НС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен докторант
Любомир Сирков „Аргументация и манипулации в публичния дискурс /логикосемантичен анализ/”.
НС одобрява индивидуалния план за работа през първата година на редовен
докторант Любомир Сирков.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Номинация за участие в програма COST.

Решение: НС номинира доц. д-р Добринка Костова за член на Управителния съвет
на акция № СА15207 на програма COST на тема „Professionalization and Social
Impact of European Political Science”.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Утвърждаване на темата на дисертационния труд и индивидуалния

план на редовен докторант Надежда Дерменджиева.
Решение: НС утвърждава темата на дисертационния труд на Надежда
Дерменджиева „Жертви и насилници: сила, страх и срам в съвременните джендър
изследвания”.
НС приема индивидуалния план за работа на редовен докторант
Надежда Дерменджиева.
ТОЧКА ШЕСТА: Утвърждаване на темата на дисертационния труд
индивидуалния план на редовен докторант Силвия Пенчева.
ПО

и

Решение: НС утвърждава темата на дисертационния труд на Силвия Пенчева
„Бедност, благотворителност, власт”.
НС приема индивидуалния план за работа през първата година на
редовен докторант Силвия Пенчева.

ПО ТОЧКА СЕДМА: Избор на главен асистент за нуждите на секция „Етически

изследвания”.
Решение: НС избира Стоян Ставру за главен асистент към секция „Етически
изследвания”
ПО ТОЧКА ОСМА: Избор на главен асистент за нуждите на секция „Общество на

знанието: наука, образование и иновации”.
Решение: НС избира Габриела Йорданова за главен асистент към секция
„Общество на знанието: наука, образование и иновации”.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Избор на главен асистент за нуждите на секция „Публични

политики и социални промени”.
Решение: НС избира Драгомир Драганов за главен асистент към секция
„Публични политики и социални промени”.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Предложение относно допълнителните месечни възнаграждения

за научни степени и изборни длъжности.
Решение: НС утвърждава допълнителните месечни възнаграждения за научни
степени и звания в размер до съществуващите ставки за периода до 30.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Предложения за отпускане на средства от ИИОЗ за

издаване на трите списания на Института.
Решение: НС предлага да бъде отпуснато финансиране на издаваните от ИИОЗ
списания, както следва:
1. Списание „Социологически проблеми” – 2500 лева
2. Списание „Философски алтернативи” – 1430 лева
3. Списание „Balkan Journal of Philosophy” – 3000 лева
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Предложение за добавка в Правилата на НС.

Решение: НС не приема предложението.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Преназначаване на гл. ас. д-р Петя Тодорова на безсрочен

трудов договор.
Решение: НС предлага на Директора на ИИОЗ, проф. Дсн Румяна Стоилова, да
сключи безсрочен трудов договор с главен асистент д-р Петя Тодорова.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Отчет за работата на редовен докторант Вяра Попова

през втората година на докторантурата.

Решение: НС приема отчета за работата през втората година на редовен докторант
Вяра Попова.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Одобряване на конспект за докторантски минимум по

онтология за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и
евристики”.
Решение: НС одобрява конспекта за докторантски минимум по онтология за
нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Приемане на завършен колективен проект на тема

„Kant’s Philosophy of Space And Time And Modern Science”.
Решение: НС приема за успешно завършен колективния проект „Kant’s Philosophy
of Space And Time And Modern Science” с ръководител чл. кор. Ангел Стафанов.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Обсъждане на нов планов проект на тема „Религиозна

традиция и (не)устойчиво развитие (философско-антропологични проблеми)”: март
2016 – март 2019 г.
Решение: НС отлага обсъждането на проекта за следващото заседание на НС.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Предложение за нов тригодишен проект към Института

с външно и международно участие.
Решение: НС включва в изследователския план на Института проект с външно и
международно участие на тема „Applying Process-Relational Ontologies to
Reintegrate Active Subjects within Contemporary Scientific Models” със срок на
изпълнение от 01.03.2016г. до 01.03.2019г. и ръководител проф. дфн Веселин
Петров.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Предложение за отчисляване на свободен докторант с

право на защита.
Решение: НС отчислява с право на защита свободния докторант Владимир
Манолов.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Участие в подготовка на проектно предложение.

Решение: НС подкрепя участието на доц. Васил Киров и гл.ас. Екатерина
Маркова в проектното предложение „Parliament Watch Bulgaria Albania”.

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

