
 ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН

РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС,
Протокол №7/30.06.2015г.

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Окончателен отчет на научен проект „Разширяване на етическия 
дебат в българското общество”  (2012 - 2015) с научен ръководител доц. д-р Емилия 
Маринова.

Решение: НС приема за успешно завършен колективния проект „Разширяване на 
етическия  дебат в  българското  общество”  (2012  -  2015) с  ръководител доц.  д-р 
Емилия Маринова.

ПО  ТОЧКА  ВТОРА: Окончателен  отчет  на  научен  проект  „Етика  на  развитието  в 
български контекст” (2012 - 2015) с научен ръководител доц. д-р Емилия Маринова.

Решение:  НС  приема  за  успешно  завършен  колективния  проект  „Етика  на 
развитието в български контекст”  (2012 - 2015) с ръководител доц. д-р Емилия 
Маринова.

ПО  ТОЧКА  ТРЕТА: Удължаване  на  трудовото  правоотношение  на  проф.  д.с.н. 
Валентина Златанова.

Решение:  НС  удължава  трудовото  правоотношение  на  проф.  д.с.н.  Валентина 
Златанова с 1 (една) година, считано от 12.09.2015 г.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Промяна в административното ръководство.

Решение:  НС  одобрява  предложената  промяна  в  ръководството  на  ИИОЗ, 
съгласно  която  проф.  д.с.н.  Анна  Мантарова  поема  функциите  на  завеждащ 
учебната част, а доц. д-р Албена Накова поема функциите на научен секретар.

ПО  ТОЧКА  ПЕТА: Приемане  на  проект  за  дисертация  на  редовен  докторант  Иван 
Михайлов.

Решение:  НС  одобрява  предложената  тема  за  дисертационен  труд  на  Иван 
Михайлов „Българската национална идентичност в променящото се общество”, 
като препоръчва конкретизиране на формулировката в хода на работа.

       НС одобрява индивидуалния план за работа през първата година на 
редовен докторант Иван Михайлов.

ПО  ТОЧКА  ШЕСТА: Резултати  от  проведен  кандидат-докторантски  изпит  и 
зачисляване на докторант.

Решение: НС зачислява като редовен докторант Радостина Минина към секция 
„Знание и реалност: Модели, методологии и евристики“, считано от 01.10.2015 г.
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ПО ТОЧКА СЕДМА: Промяна в темата на дисертационния труд на редовен докторант 
Севим Тахир.

Решение:  НС  променя  темата  на  дисертационния  труд  на  редовен  докторант 
Севим Тахир от „Адаптация на българите мюсюлмани в съвременното българско 
общество”  на  „Интеграция  на  българите  мюсюлмани  към  съвременното 
българско общество”.

ПО  ТОЧКА  ОСМА: Назначаване  на  д-р  Силвия  Емилова  Борисова–Спасова  на 
длъжност „асистент” в секция „Култура, ценности и морал”.

Решение:  НС препоръчва на Директора на ИИОЗ да назначи на академичната 
длъжност „асистент” д-р Силвия Емилова Борисова-Спасова в секция „Култура, 
ценности и морал” за срок от 3 години, считано от 06.07.2015 г.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Обособяване и защитаване като отделен индивидуален проект на 
модул  3  от  колективния  проект  „Невронауките  и  съзнанието:  модели, 
предизвикателства, изводи в контекста на обществото, основано на знанието” на тема 
„Сънуване, тълкуване, интерпретативен хоризонт: проективната сила на сънуването в 
плана на психологията и философията” с автор гл. ас. д-р Георги Ангелов.

Решение:  НС  обособява  като  отделен  индивидуален  проект  модул  3  от 
колективния  проект  „Невронауките  и  съзнанието:  модели,  предизвикателства, 
изводи в  контекста  на обществото,  основано  на  знанието”  на  тема „Сънуване, 
тълкуване, интерпретативен хоризонт: проективната сила на сънуването в плана 
на психологията и философията” с автор гл. ас. д-р Георги Ангелов със срок до 
31.12.2015 г.

ПО  ТОЧКА  ДЕСЕТА: Отчет  на  проект  „Невронауките  и  съзнанието:  модели, 
предизвикателства,  изводи  в  контекста  на  обществото,  основано  на  знанието”  с 
ръководител доц. д-р Асен Димитров.

Решение: НС приема за успешно завършен колективен проект „Невронауките и 
съзнанието:  модели,  предизвикателства,  изводи  в  контекста  на  обществото, 
основано на знанието” с ръководител доц. д-р Асен Димитров.

ПО  ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА: Резултати  от  проведено  допитване  сред  учени  и 
служители на ИИОЗ – БАН.

Решение: НС избира комисия, която да подготви обсъждане в НС относно начина 
за използване на резултатите от атестацията, в състав:
Проф. д.ф.н. Веселин Петров
Проф. д.с.н. Валентина Златанова
Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова
Доц. д-р Божидар Ивков
Доц. д-р Николай Михайлов
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ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА: Преминаване към електронно въвеждане и отчитане на 
резултатите от научно-изследователската  дейност на ИИОЗ.

Решение: Проф. д.ф.н. Веселин Петров информира колегията за информационната 
система SONIX.

ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА: Отчет за работата  на гост-изследовател от Румънската 
академия на науките – д-р Берта Сандулеаса.

Решение: НС приема доклада за извършената работа от д-р Берта Сандулеаса по 
време на нейното посещение в ИИОЗ.
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