ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН
РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС,

Протокол № 2/07.04.2015г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Обсъждане на дисертационна тема и план за работа през първата

година на редовен докторант Петя Климентова.
Решение: НС одобрява за тема на дисертацията „Всекидневно гражданство в
сферата на труда в съвременното българско общество (след присъединяването на
България към Европейския съюз)” на редовен докторант Петя Климентова и
приема предложения план за работа през първата година.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Приемане на отчет за първата година и план за работа през втората

година на редовен докторант Ива Куюмджиева.
Решение: НС приема отчета за първата година и плана за работа през втората
година на редовен докторант Ива Куюмджиева.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Предложение за назначаване на д-р Габриела Йорданова като

„асистент” в секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”.
Решение: НС предлага на Директора на ИИОЗ проф. дсн Румяна Стоилова да
назначи д-р Габриела Йорданова като „асистент” в секция „Общество на
знанието: наука, образование и иновации” за срок от 1 /една/ година.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Предложение за преназначаване на Динко Минчев от

длъжност „главен асистент” на длъжност „асистент”.
Решение: НС предлага на Директора на ИИОЗ проф. дсн Румяна Стоилова да
преназначи Динко Минчев от длъжност „главен асистент” на длъжност
„асистент” за срок от 4 /четири/ години.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Проведен конкурс за „главен асистент” за нуждите на секция

„Социален контрол, отклонения и конфликти”.
Решение: НС избира Шабан Даракчи за „главен асистент” за нуждите на секция
„Социален контрол, отклонения и конфликти”.

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Проведен конкурс за „главен асистент” за нуждите на секция

„Религия, вярвания и всекидневен живот”.

Решение: НС избира Севдалина Николова за „главен асистент” за нуждите на
секция „Религия, вярвания и всекидневен живот”.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Проведен конкурс за „главен асистент” за нуждите на секция

„Култура, ценности и морал”.
Решение: НС избира Андрей Лешков за „главен асистент” за нуждите на секция
„Култура, ценности и морал”.
ПО ТОЧКА ОСМА: Приемане на кандидат-докторантски конспект по теория на

познанието.
Решение: НС одобрява предложения конспект по теория на познанието за
кандидат-докторантски изпит.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Избор на завеждащ секции.

Решение: НС избира за завеждащ секции следните колеги:
Доц. д-р Емилия Маринова - Секция „Етически изследвания”
Чл. кор. проф. дфн Ангел Стефанов - Секция „Онтологически и
епистемологически изследвания”
Доц. дфн Стефан Пенов - Секция „Религия, вярвания и всекидневен живот”
Доц. д-р Валери Личев - Секция „Антропологически изследвания”
Проф. дфн Веселин Петров - Секция „Знание и реалност: модели, методологии и
евристики”
Проф. дфн Мартин Табаков - Секция „Логически системи и модели”
Проф. дсн Светлана Съйкова - „Център за емпирични социални изследвания”
Проф. дсн Валентина Златанова - Секция „Социален контрол, отклонения и
конфликти”
Доц. д-р Татяна Батулева - Секция „История на философските и научни идеи”
Проф. дсн Духомир Минев - Секция „Публични политики и социални промени”
Проф. дфн Иванка Стъпова – Секция „Култура, ценности и морал”
Доц. д-р Светла Колева - Секция „Общество на знанието: наука, образование и
иновации”
Доц. д-р Богдана Тодорова - Секция „Социални теории, стратегии и прогнози”
Проф. дсн Таня Неделчева - Секция „Общности и идентичности”
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Отчисляване с право на защита на редовен докторант Десислава

Дамянова.
Решение: НС отчислява с право на защита редовен докторант Десислава
Дамянова.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Промяна в названието на секция „Онтологически и

епистемологически изследвания”.

Решение: НС одобрява преименуване на
епистемологически изследвания” в секция
философия на науката”.

секция „Онтологически и
„Онтология, епистемология,

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Предложения за промени в правилата на НС.

Решение: Обсъждането на правилата на НС продължава на следващото заседание
на НС.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Подаване на оставка от поста заместник-главен редактор

и член на редакционната колегия на сп. „Философски алтернативи” и прекратяване на
членство в редакционната колегия на сп. „Balkan Journal of Philosophy” на доц. д-р
Ивайло Димитров.
Решение: НС приема оставката на доц. Ивайло Димитров като заместник-главен
редактор и член на редакционната колегия на сп. „Философски алтернативи”.
НС приема оставката на доц. Ивайло Димитров като член на редакционната
колегия на сп. „Balkan Journal of Philosophy”.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Предложение за промяна в редколегията на сп.

„Balkan Journal of Philosophy”.
Решение: НС одобрява предложението в състава на сп. „Balkan Journal of
Philosophy” да влезе Олга Маркич от Университета в Любляна.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Предложение за промяна в състава на сп. „Философски

алтернативи”.
Решение: НС освобождава от редакционната колегия на сп. „Философски
алтернативи” проф. дсн Мая Келиян.
НС избира за членове на редакционната колегия на сп. „Философски
алтернативи” доц. дсн Емилия Ченгелова и доц. д-р Кристиян Енчев.
НС избира за членове на редакционния съвет на сп. „Философски
алтернативи” проф. дсн Мая Келиан и доц. д-р Божидар Ивков.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Предложение за актуализация на сумите, отпускани от

БАН, за провеждане на процедурите по придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности, както и за изплащане на хонорари на членовете на научните
журита.
Решение: НС одобрява направеното предложение за актуализация на сумите,
отпускани за провеждане на процедурите по придобиване на научни степени и за
заемане на академични длъжности, както и за изплащане на хонорари на
членовете на научните журита.

