
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН 

 

РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ (НС), 

                                                     Протокол № 17/15.11.2016 г. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Обсъждане на предложения за обявяване на конкурси за 

академични длъжности. 

 

Решение: НС на Институт за изследване на обществата и знанието при БАН 

обявява конкурси за: професор по профeсионално направление 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: 

наука, образование и иновации” – един; доцент по профeсионално направление 

2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” – 

един; доцент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на 

секция „Онтология, епистемология, философия на науката” – един; доцент по 

профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Етически 

изследвания” – един; главен асистент по специалност „Социология”, 

профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 

за нуждите на секция „Център за емперични социални изследвания” – двама; 

главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на 

секция „Антропологически изследвания” – един; главен асистент по 

профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Религия, 

вярвания, светоглед” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. 

Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” – 

един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите 

на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” – един, със срок 

два месеца от обнародването в Държавен вестник. 

                    

ПО ТОЧКА ВТОРА: Удължаване на трудовото правоотношение на доц. д-р Енгелсина 

Тасева. 

 

Решение: НС удължава трудовото правоотношение на доц. д-р Енгелсина Тасева с 

1 година, считано от 15.12.2016г. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Отчет по проект по ЕБР на тема „Исторически предимства и нови 

политически предизвикателства – сравнение между България и Чехия”. 

 

Решение: НС приема за успешно изпълнен проекта по ЕБР „Исторически 

предимства и нови политически предизвикателства – сравнение между България 

и Чехия”. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Конкурс за главен редактор на електронното списание 

„Етически изследвания”. 

 

Решение: НС избира проф. дфн Ерика Лазарова за главен редактор на 

електронното списание „Етически изследвания”. 
 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Избор на редакционна колегия на електронното списание „Етически 

изследвания”. 

 

Решение: НС избира за членове на редколегията на електронното списание 

„Етически изследвания” следните учени: Проф. дфн Ерика Лазарова (главен 

редактор); Доц. д-р Божидар Ивков; Проф. д-р Валетина Драмалиева; Чл.кор. дфн 



Васил Проданов; Д-р Вилхелм Аугустат (Германия-Австрия); Проф. Герхард 

Хофбауер (Австрия); Проф. д-р Даниела Сотирова; Проф. дфн Дмитрий Смирнов 

(Русия); Акад. Евангелос Муцопулос (Гърция), Доц. д-р Емилия Маринова; Гл. ас. 

д-р Иван Миков (отговорен редактор); Проф. дсн Лев Семашко (Русия); Проф. дсн 

Максим Мизов, Проф. Мая Ангеловска-Панова (Македония); Доц. д-р Николай 

Михайлов; Гл. ас. д-р, д-р Стоян Ставру; Доц. д-р Хенриета Шербан (Румъния); Д-

р Юри Стоянов (Англия); Д-р Любослава Костова (технически реадктор). 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Междинен отчет по Форма С на БАН за работата през втората 

година от съвместен тригодишен българо-словашки проект по линия на ЕБР на тема 

„Рационалността в науката и метафизиката”. 

 

Решение: НС приема отчета за втората година от работата по съвместен 

тригодишен българо-словашки проект по линия на ЕБР за 2016г. на тема 

„Рационалността в науката и метафизиката”. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Преназначаване на Сергей Методиев. 

 

Решение: НС предлага на Директора на ИИОЗ да преназначи Сергей Методиев на 

длъжност „асистент” за срок от 1 година, считано от 07.12.2016г. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: Отчет за работата през първата година на проект по ЕБР с Румъния 

на тема „Демокрация, религиозна идентичност, фундаментализъм в Румъния и 

България”. 

 

Решение: НС приема отчета за първата година от работата по проект по ЕБР с 

Румънската академия на науките на тема „Демокрация, религиозна идентичност, 

фундаментализъм в Румъния и България”. 

 

 

 

 
    Председател на НС: ……………………… 

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

Протоколчик: ……………………….  

                                 (Л. Илиева)  

 


