
 ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН 

 

РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС, 

Протокол № 5/28.05.2015г.  

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Обсъждане на отчет за изпълнение на проект „Kant’s Conceptions 

of Space and Time and Their Relations to Contemporary Science” на чл. кор. проф. дфн 

Ангел Стефанов. 

 

Решение: НС приема за успешно завършена индивидуалната част  автор чл. кор. 

проф. дфн Ангел Стефанов от колективен проект: „Kant’s Conceptions of Space and 

Time and Their Relations to Contemporary Science”. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Отлагане на отчети на индивидуални части от колективен проект, 

разработвани от доц. д-р Ивайло Димитров и доц. д-р Борис Грозданов, с 4 /четири/ 

месеца. 

 

Решение: НС удължава с 4 /четири/ месеца отчитането на колективния проект 

„Kant’s Conceptions of Space and Time and Their Relations to Contemporary Science” 

поради необходимост от приключване на работата по две от частите на проекта. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Назначаване на Драгомир Драганов като асистент в секция 

„Публични политики и социални промени”. 

 

Решение: НС предлага на ръководството на ИИОЗ Драгомир Драганов да бъде 

назначен като асистент в секция „Публични политики и социални промени”. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Промяна в името на секция „Религия, вярвания, всекидневен 

живот”. 

 

Решение: НС променя названието на секция „Религия, вярвания, всекидневен 

живот” на „Религия, вярвания, светоглед”. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Отчисляване без право на защита на докторанта на самостоятелна 

подготовка Стефан Илинов Узунов. 

 

Решение: НС отчислява без право на защита докторанта на самостоятелна 

подготовка Стефан Илинов Узунов. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Молба за препоръка на НС на ИИОЗ за публикуване на книгата 

„Морален език” на проф. дфн Димитър Станков. 

 

Решение: НС препоръчва на Академичното издателство на БАН да публикува 

книгата на проф. дфн Димитър Станков „Морален език”. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Обсъждане на окончателен отчет на проект по двустранно 

сътрудничество с Университета в Питсбърг. 

 



Решение: НС приема окончателния отчет на проекта по двустранно 

сътрудничество с Университета в Питсбърг „Вземане на етични решения на 

биотехнологичен риск”. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: Предложение за редовно свикване на заседания на НС на ИИОЗ. 

 

Решение: НС и Ръководството на НС приемат за сведение докладната записка на 

проф. дфн Веселин Петров. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Избор на професор по социология за нуждите на „Център за 

емпирични социални изследвания”. 

 

Решение: НС избира доц. дсн Емилия Ченгелова на академичната длъжност 

„професор” по социология за нуждите на „Център за емпирични социални 

изследвания”. 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Избор на професор по социология за нуждите на секция 

„Социален контрол, отклонения и конфликти”. 

 

Решение: НС избира доц. дсн Анна Мантарова на академичната длъжност 

„професор” по социология за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения 

и конфликти”. 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Избор на професор по философия за нуждите на секция 

„Етически изследвания”. 

 

Решение: НС избира доц. дфн Ерика Лазарова на академичната длъжност 

„професор” по философия за нуждите на секция „Етически изследвания”. 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Предложения за промени в атестирането. 

 

Решение: Обсъждането на предложенията за промени в атестирането ще 

продължи на следващото заседание на НС на 2-ри юни. 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Предложение за диференцирано заплащане на учените 

според резултатите от атестацията. 

 

Решение: Обсъждането на предложението за диференцирано заплащане на 

учените според резултатите от атестацията ще продължи на някое от следващите 

заседания на НС. 

 

 

 

 


