
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН 

 

РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ (НС), 

                                                     Протокол № 12/03.11.2015г. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Предложение на секция „История на философските и научни 

идеи” за колективен проект на тема „Философия и литература – български прочити” с 

ръководител проф. д.ф.н. Нина Димитрова. 

 

Решение: НС включва в изследователския план на Института колективен проект 

на тема „Философия и литература – български прочити” с ръководител проф. 

д.ф.н. Нина Димитрова. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  Отчет на работата за първите две години по проект „Исторически 

предимства и нови политически предизвикателства – сравнение между България и 

Чехия” с ръководител доц. д-р Добринка Костова. 

 

Решение: НС одобрява отчета за работата през първите две години на проекта по 

ЕБР „Исторически предимства и нови политически предизвикателства – 

сравнение между България и Чехия” с ръководител доц. д-р Добринка Костова. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Обсъждане на ръкопис на книга „Процесуално философски 

приключения на приложната онтология” и вземане на решение за неговото 

публикуване. 

 

Решение: НС приема за завършен проекта „Процесуално философски 

приключения на приложната онтология”, част от колективен проект „Модели, 

методологии и евристики в съвременния философски дискурс”, и предлага той да 

бъде публикуван. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Обсъждане и приемане на годишен отчет за 2015г. по проект 

„Взаимодействието на онтологията и епистемологията във философията на 

математиката през 21 век”. 

 

Решение: НС приема годишния отчет за 2015г. на проект „Взаимодействието на 

онтологията и епистемологията във философията на математиката през 21 век” 

по ЕБР. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Избор на Научно жури за защита на дисертационен труд на редовен 

докторант Симеон Танчев. 

 

Решение: НС на ИИОЗ избира за членове на  Научно жури  за защита на 

дисертационния труд на редовен докторант Симеон Танчев следните колеги: 

 

Външни членове: 

Проф. д.ф.н. Пламен Макариев (СУ „Св. Климент Охридски”) 

Проф. д-р Тодор Тодоров (УАСГ) 

Доц. д-р Борис Манов (ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград) 

 

Резерви: 

Доц. д-р Митко Момов (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”) 

 



Вътрешни членове: 

Проф. д.ф.н. Нина Димитрова 

Проф. д.ф.н. Иван Кацарски 

 

Резерви: 

Доц. д-р Ивелина Иванова 

Дата на защитата: 19.01.2016 г. 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Утвърждаване на дата, час и място на защита на дисертационния 

труд на доц. д-р Людмила Иванчева. 

 

Решение: НС одобрява предложението защитата на дисертационния труд на доц. 

д-р Людмила Иванчева да се проведе на 01.12.2015г. от 10:00 часа в заседателната 

зала на ИИОЗ на ул. „Сердика” 4. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Отчисляване с право на защита на редовен докторант Катерина 

Бонева. 

 

Решение: НС отчислява с право на защита редовен докторант Катерина Бонева, 

считано от 01.10.2015 г. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: Удължаване на трудовото правоотношение на проф. д.с.н. 

Кръстина Петкова с 1 /една/ година. 

 

Решение: НС удължава с 1 /една/ година трудовото правоотношение на проф. д.с.н. 

Кръстина Петкова. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Удължаване на трудовия договор на гл. ас. д-р Силвия 

Серафимова. 

 

Решение: НС трансформира трудовия договор на гл. ас. д-р Силвия Серафимова 

от срочен в безсрочен. 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Обсъждане на предложения за академично израстване на колеги 

от ИИОЗ. 

 

Решение: ИИОЗ обявява следните конкурси за академично израстване: 4 /четири/ 

конкурса за „главен асистент” за нуждите на секции „Култура, естетика, 

ценности”, „Общество на знанието: наука, образование и иновации”, „Етически 

изследвания” и „Публични политики и социални промени”; 1 /един/ конкурс за 

„доцент” за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и 

евристики” и 1 /един/ конкурс за „професор” за нуждите на секция „Религия, 

вярвания, светоглед”, със срок 2 /два/ месеца от публикуването им в Държавен 

вестник. 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Допълване на решение на НС. 

 



Решение: НС допълва решението си по т. 7 от заседанието си на 05.05.2015 г. с 

израза „и предлага той да бъде публикуван”. 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Избор на Научно жури за защита на дисертационен труд 

на редовен докторант Теодора Димитрова Велкова. 

 

Решение: Изборът се отлага за следващо заседание, поради липса на мнение на 

техническа комисия. 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Приемане на конспект за докторантски изпит на редовен 

докторант Николай Михайлов. 

 

Решение: Приемането на конспекта се отлага за следващо заседание, поради липса 

на представен конспект в НС. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Предложение за промяна на име на секция. 

 

Решение: НС променя наименованието на секция „Култура, ценности и морал”, 

както следва: „Култура, естетика, ценности”. 

 

 

 

 
Председател на НС: ……………………… 

 

 

                                (проф. д.с.н. П. Бояджиева) 

Протоколчик: ……………………….  

                                 (Л. Илиева)  

 


