ПРОТОКОЛ № 14

Днес, 02.09.2016г., Научният съвет при ИИОЗ проведе обсъждане и гласуване на
следното предложение:
1. Включване на ИИОЗ в създаването на сдружение с нестопанска цел –
„Асоциация на създателите на авторско съдържание“ – във връзка с
разработване на проект в областта на креативните индустрии по Оперативна
програма „Иновации и конкурентноспособност.“
В обсъждането участваха: проф. дсн П.Бояджиева, проф. дсн В.Златанова, проф. дсн
Р.Стоилова, проф. дсн А.Мантарова, проф. дфн В.Петров, проф. дфн Н.Димитрова,
доц. д-р Б.Ивков, доц. д-р Е.Маринова, проф. дфн М.Табаков, проф. дсн Е.Ченгелова,
гл. ас. д-р Д. Пикард, проф. дфн А. Стойнев, доц. д-р С. Колева, доц. д-р Н. Михайлов,
доц. д-р Р. Люцканов, проф. дфн С. Пенов, доц. д-р Д. Ангелова, доц. д-р М. Желязкова,
доц. д-р Н. Обрешков, доц. д-р В. Личев.
Пепка Бояджиева – Колеги, със сигурност сте обърнали внимание, че вече бяха обявени
– а предстои обявяването и на нови – конкурси по оперативните програми.
Процедурите за кандидатстване са трудни и конкуренцията е много голяма. Моето
мнение е, че следва да проявяваме активност, разбира се, съчетана с разумно
преценяване на условията, капацитета и интересите на колегията, в търсенето на
различни възможности за участие.
Моля членовете на НС да изразят своето мнение дали подкрепят включването на ИИОЗ
в сдружение с нестопанска цел с оглед подготовката на проекти и кандидатстване по
Оперативните програми.
Мартин Табаков – Смятам, че всяка активност в подобна насока трябва да се адмирира
– както сами да проявим максимална активност, така и да обсъдим отговорно всяка
покана, и ако е в наш интерес, да я приемем.
Дона Пикард – Също подкрепям предложението, особено в светлината на вече
набраната инерция по време на работата по разработването на предложението за
Центъра за компетентност за подпомагане на креативните индустрии. Ще бъде чудесно
ако успеем да запазим и развием работните колективи, обединяващи усилията на
колеги от трите научни направления в Института.
Емилия Ченгелова – Подкрепям изцяло участието на ИИОЗ в това сдружение! Трябва
да полагаме усилия да бъдем активни и да увеличим шансовете ни за успешно участие
в Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност.“
Божидар Ивков – По принцип подкрепям.
Имам обаче следните въпроси:
1) Какво представлява това Сдружение? (Цели, задачи...)
2) Кой – лица и институции – друг ще участва?
3) При какви условия участваме?
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4) Това, че в момента ИИОЗ няма да има финансови ангажименти - вероятно средствата
за регистрация и другите финансови средства за начало на дейността, означава, че
някой ще ги предостави. Кой?
Пепка Бояджиева – Ще се опитам да отговоря на въпросите на Божидар с
информацията, с която разполагам.
1. Сдружението се конституира в момента, което означава, че в момента се уточняват и
неговите членове.
Една от основните цели на сдружението е кандидатстване по Оперативна програма
„Иновации и конкурентноспособност.“
Според правилата могат да кандидатстват сдружения, които са регистрирани преди
обявяване на конкурса. В момента
върви процедура по обсъждане на документацията по процедурата „Развитие на
кръстери
в
България.“
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=391&id=147
2. В сдружението засега потвърждение за участие са дали НАТФИЗ, НДК, няколко
дружества в областта на производството на аудио-визуални продукти.
3. Ние участваме като научен институт – ако се регистрира сдружението и се успее с
подготовката на проект, в него ИИОЗ би имал изследователски функции. Няма никакви
условия към нас. При подготовката на проекта ще уточним как точно ще участваме.
4. Таксите за регистрация се поемат от водещия партньор – дружество Арт уинар. Токущо получих кратко представяне на дружеството, което ви изпращам (Приложена към
протокола). Мисля, че продукцията на дружеството внушава доверие.
Божидар Ивков – Благодаря на проф. Бояджиева. Подкрепям включването на ИИОЗ в
сдружението.
Ана Мантарова – Като прочетох писмото, първата ми мисъл беше, че трябва да се знае
с кого ще си партнираме. Много е важно да сме активни, да кандидатстваме по ОП, но
трябва да пазим реномето на ИИОЗ. След допълнителната информация от Пепка, съм
„за“. Но да сме внимателни в какви начинания ще се включваме
Румяна Стоилова – Колеги, радвам се, че единодушно подкрепяте влючването в
консорциум за създаване на сдружение и кандидатстване по Оперативната програма
„Иновации и конкурентоспособност.“ Институтът има потенциал в различни
предметни полета от учени и натрупан опит, затова трябва да успеем да се включим в
Оперативните програми. Ще подпиша с убеденост необходимите документи за
стартиране на процедурата.
Светла Колева – Присъединявам се към предложението за участието на ИИОЗ в
сдружението.
Росен Люцканов – Подкрепям предложението.
Мария Желязкова – Аз също подкрепям включването в сдружението.
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Всички останали членове на НС, участвали в обсъждането, а именно – Н. Димитрова,
С. Пенов, Д. Ангелова, С. Съйкова, В. Петров, А. Стойнев, В. Златанова, Н. Михайлов,
Е. Маринова – подкрепиха направеното предложение.
На основата на проведеното обсъждане НС взе следното решение:
Решение:
1. Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН да се регистрира и
участва в сдружение с нестопанска цел, съгласно ЗЮЛНЦ, с наименование
„Асоциация на създателите на авторско съдържание“.
2. Упълномощава директора на ИИОЗ, проф. дсн Румяна Стоилова, да
представлява Института за изследване на обществата и знанието при БАН на
учредителното събрание на сдружението, както и да подпише учредителния
протокол и устава на сдружение „Асоциация на създателите на авторско
съдържание“.

Протоколчик:
(Любка Илиева)

Председател на НС:
(проф. дсн Пепка Бояджиева)
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